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PRÍKAZ REKTORA  č. 05/2021 
 

OPATRENIA SÚVISIACE SO ZABEZPEČNÍM VÝUČBY   
NA TECHNICKEJ UNIVERZITE V KOŠICIACH 

 
I. 

Úvodné ustanovenie 

1. Z dôvodu pretrvávania mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vyhlásenej Vládou Slovenskej 
republiky uznesením Vlády SR č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 
11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie, boli v Slovenskej republike prijaté 
opatrenia smerujúce k ochrane zdravia pred ochorením COVID-19 spôsobeného koronavírusom.  Okrem toho 
je na základe ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, 
výnimočného stavu a núdzového stavu vyhlásený od 01.10.2020 núdzový stav, ktorý bol na základe uznesenia 
Vlády SR č. 807 z 29.12.2020 predĺžený na obdobie ďalších 40 dní. 

 
2. Na rokovaní Vlády SR, ktoré sa konalo dňa 02.02.2021, uznesenie Vlády SR číslo 75/2021, bol aktualizovaný 

a od 08.02.2021 účinný „Alert systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie opatrení proti SARS-
CoV-2“, označovaný ako „Covid automat“. Covid automat určuje sadu opatrení na základe regionálneho 
epidemiologického rizika. V prípade mimoriadne nepriaznivej epidemiologickej situácie sa aplikujú národné 
limity, ktoré stanovia minimálnu úroveň opatrení.   

 
3. Na základe aktuálnych opatrení Vlády SR, Úradu verejného zdravotníctva SR, Krízového štábu Technickej 

univerzity v Košiciach (ďalej len „TUKE“) a v súlade so zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zák. č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, § 52 zák. č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zák. č. 311/2001 
Z. z. Zákonníkom práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP“): 

 
 

stanovujem: 
 

II. 
Výučba 

1. Naďalej uskutočňovať všetky vzdelávacie činnosti vo všetkých stupňoch štúdia dištančnou metódou v súlade 
s § 108e ods. 2 zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o vysokých školách“). 

 
2. Postupný prechod vzdelávacích činností z dištančnej metódy na prezenčnú metódu sa uskutoční pri 

zmiernení opatrení Vlády SR, Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“), alebo 
po udelení výnimky z Covid automatu v nasledovnom poradí: 
a) laboratórne činnosti pre študentov 3. stupňa, 
b) laboratórne činnosti pre študentov končiacich ročníkov v súvislosti s riešením záverečných prác. 
c) cvičenia realizované v laboratóriách pre študentov 2. stupňa a následne pre študentov 1. stupňa.  
V tomto prípade odporúčam úpravu rozvrhov hodín a zavedenie blokovej výučby, pričom pri organizácii 
výučby dodržiavať všetky aktuálne hygienicko-epidemiologické opatrenia. 

 
3. Plne prezenčnú formu štúdia zaviesť po rozhodnutí vlády Slovenskej republiky, ÚVZ SR, alebo v súlade 

s platným Covid automatom. 
 
4. Prechod vzdelávacích činností z dištančnej metódy na prezenčnú metódu zabezpečiť postupne podľa 

zváženia, priorít a špecifík fakúlt. 
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5. Priebežne sledovať kvalitu poskytovaného vzdelávania dištančnou metódou. 
 

Zodpovední: prorektor pre vzdelávanie,  
 dekani fakúlt 

Termín: podľa rozhodnutí prísl. orgánov 

 

6. Časový harmonogram štúdia ostáva nezmenený.  

 

7. Záverečné práce odovzdajú študenti podľa pôvodného harmonogramu. 

 
8. V nevyhnutných prípadoch, súvisiacich s výkonom laboratórnych činností a činností, pri ktorých je potrebná 

výrobná, skúšobná alebo meracia technika, môže dekan fakulty na žiadosť vedúceho práce odsúhlasiť 

modifikáciu zadania záverečnej práce študenta, najneskôr však do 05.03.2021 vrátane. 

 
 

III. 
Zabezpečenie výučby a výskumnej a umeleckej činnosti 

1. Vysokoškolskí učitelia, výskumní a umeleckí pracovníci po dohode s dekanmi fakúlt, vedúcimi celoškolských 
katedier a pracovísk, pokračujú vo svojej práci podľa Príkazu rektora č. 04/2021. 

 

 

IV. 
Záverečné ustanovenia 

1. Všetci študenti a zamestnanci TUKE sú povinní oboznámiť sa s týmto príkazom rektora a dodržiavať jeho 
ustanovenia. 

 
2. Tento príkaz rektora bude zverejnený na webovom sídle TUKE, ako aj  v časti „Legislatíva TUKE“. 

 
3. Všetci  študenti TUKE sú povinní sledovať a dodržiavať  aktuálne vydané uznesenia a ďalšie opatrenia Vlády 

SR, príslušných ministerstiev, Úradu verejného zdravotníctva SR a iných orgánov v oblasti boja 
s koronavírusom. 

 
4. Tento príkaz nadobúda platnosť dňom jeho vydania a účinnosť dňom 08.02.2021. 

 


